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~~~~~~k j ~A Y MUSSOL,Ni iTAL Y AE! •• ~EFERBE~L ·~ "LA~. ETTi 

.B~y H1tle1· aras1nda Italyada 1911, 1912, 1913, 1914 s1n1flar1 1le s1vah gomlek
t~~~~~ ~te:A~,:izila•l1_ lilerden ü~ f1rka ve Eritredeki yerli milis skerlerinden 

•• 
Oztürk~e 
Yeni adlar 

ti uius~l.bayram•mün~~e- iki f1rka Habe~istana kar~1 silah alt1 a ag"'r ld1 
lt Re1s1cumhur Ataturk "J: oo= ~ 

Dil komisyonunca karar 
altma alman bakanJarm yeni 
adlar1 §Unlard1r : 

Maliye vekäleti Finans Ba
kanhg1, Ziraat : Terim ba
kanhg1, Gümrük ve inhisar-

· .c\J111an Reisicumhuru Bay Roma 7 (A.A) - Hanki ve Porli Siyah Gömlekli ta- B_a_y_M_u_s-so-1-in_i_H_a_b_e-~i-st_a_n __ Rom 7 ( A.A) - Havas 

tr arasmda a~ag1daki tel- fabrikalar oldugu iyice anla- burlar1 da seferber edi)mi§tir. i~in 1913 sm1fmm tamamen Ajans1 bildiriyor: 
A.lar gönderilmi~tir : ~ilmi~ olan bazi nvrupa fab- Anavatanm diger cuzu Fasist milisinden iki f1rka ile Bay Mussolini Rovena, Pa-

ltnan ulusal bayram1 mü- rikalarmm Adis Abubaya tamlarmi da harb haline ha- Eritre yerli kitaahndan iki lermo, Kuno ve Forli fa§ist-
lar vekäleti : Gümrük ve 
Ekitler bakanhg1, S1hhiye 
vckäleti: Saghk ve soysal 
yard1m bakanhg1, Belediye; 

. tbetile ekselans1mza en 

1
. tebriklerimle beraber 
1 dönnnciniz ve acil Al-

11 ulusunun gen~ligi hakt' besledigim samimi di
ttirni sunanm. 

KAMÄL ATATÜRK 
ful .\Jaian halk101n ulusaJ bay
r1l 1„hlünasebetile göndermi~ 
iY ~iunuz kalbi tebriklerden , 
e · ~ zati devletlerine sa-

9 '-li t kk" 1 • • 1-· e§e ur er1m1 sunar1m. 

t-' - ~?.;F HiTLER 1 

~ 'lteceb Peker 
~ · dyoda bir konu~111a 
ri~ vapacak 
;; ~nkara 7 (A.A)I- 8 Ma
. · <;ar~amba ak~am1 saat 
1t~ .~ da Ankara radyosunda 
e 1 'l. Partisi genel kätibi 

BAV MUSSOLiNi 

~ok miktada siläh sevkiya
tinde bulunmalari, Habe~ 
hükumetinin seferberlik tit-g R.eceb Peker tarafmdan 

yl Qi)i bir konu~ma yap1la
t1r. 

Et- Mektep 
, ~ pand1 

birleri ittihaz etmesi Habe~ 
impratorunun son zamanlar
de söylemi~ oldugu nutuk, 
italyanm ~arki Afrikadaki 
mütemlekelerinin zaman alb
na almak i~in bazi ihtiyat 
tetbirler ittihaz1m zaruri k1l
m1~br. 

~ tk•rt1yaka'daki Sen Poli
a F rans1z mektebi bu 

Yth ba~mdan itibarcn 
~1thk yüzünden kap1lar1-

'i ap~tacag1n1 resmen va
k~ bdd1rmi~tiz. Kan~e~me
~· F rans1z mektebi daha 
•den kapanm1~tir. 

Bu sebepten dolay1 Du~e 
Sabaudiada Cacliali ftrkasile 
Siyah gömleklilerin iki f1rka 
smm seferber cdilmesini cm-

1 • • 
rehm~br. 

Palermo, Gucna, Ravena 

(y avuzun kahramanhg1) -4 5-

~if Hen herke~in ~1kmasm1 bekliyordum. Va
~ ttn gemiden en son olarak arynlmakh. 
t~11•k gemidcn ayrtlmak nöbetim gelmi~ti, 
I\~ hu ura<la kar~1ma sevdigim ve bütün 
di•~'n gemicilerinin metettigi iki Türk zabiti 

'tlld· 1. 

~lmanlar Midilliyi 
terkederlerken 

~il l'ürk zabitleri o kadar müsterih ve sakin 
tttlltt.ki, bunlarm bu haline bakarak hayret 

~tnek elde degildi. 
en derhal heyecanla §Unlar1 söyledi : 

ij~ ': Arkada~lar hani cankurtaranlarm1z ? 
~i l'dt ~abuk olunuz, gemi batmak üzere. 
~~tr biran evvel atlay1p gemiden uzakla~-

qClk, sular bizi de beraber götürür ! ... 
ltli llen bu sözümü bitirmi~tim. Türk zabit
'it ~Ukftnetle dinliyorlard1. Hem de en temiz 
•ta l'~ksek üniformalarm1 geymi~lerdi. Sanki 
b'4 llli ge~ide i§tirak edeceklerdi. Bana bin 
lllt~ rütbesinde olan zabit hi~ tereddüt et-

tn titremeden §U cevab1 verdi : 
~tt; Sevgili kumandan ! Biz gemimizi ter · 
~~~c~giz, sizi ve arkada§lar1m1z1 seläm
~ 1~1n buraya kadar geldik. Kamaram1za 

P liizel Midillimizle beraber gömülece
IDezanmaz emimiz olacakbr . . • 

linde bulundurmak maksadile 

yalmz 6;ay askerlerlik yap
""ffil~ olan 1912 esnan erbab1 
... He 19111ve 1914 e~~c;:: 
ba br tamamen siläh altma 
ahnm1§ bulunmaktadir. 

Eritrede äli komiser ikinci 
yerli f1rkay1 seferber etmi~
tir. Hali haz1rda Sabaubia 
ismini alacak olan yeni bir 
firkanm te~kiline ve siyah 
gömleklilerin taburlan vü
cude getirilmesine tevessül 
edilmi~tir. 

Bütün bu icraat mutlak 

.$arbayhk, Belediye re1s1; 

.$arbay, Devlet §uras1: Tad11-

tay Temyiz mahkemesi: Yar 
gutay, Divam mahasebat: 
sagi§kur. 

---~l'i,,_ __ 

K.S.K - Altay 
i\la<;1 ic;in lstanbuldan 

haken1 geli~·or 
Bugün mmtaka futbol hey

etine federasyondan geien 
bir intizam ve ittirat i~inde 
cereyan etmeK.tedir. 

bir telgrafta Cuma günü Al-
HABE$ ORDUSUNDAN BlR GRUP tay ile K. S. K arasmda ya-

Roma 7 (A.A) - Röytcr 
Ajans1 bildiriyor: 

f rrkamn_ ~eferber ediJmesini l lerini seferber yapm1~ ve alb pilacak ma~ i~in istenilen 
emretm1~hr. ay hiümetten sonra terhis häkemin hareket ettigini bil-

lfl"l' t 

1r;t.11 
'"' 11 ~„, ~·11 111""1 -- - --;--~ • - · - --
1~1 11~ 11~ 1r~d _ed1lm1§ olan 1913 1 s1mfm1 dirmi§tir. Häkem yann feh-

ei:.eyh Saidle müridleri Bursada ~Sonu~.! ünc~.~e 1 ~.~ rimize gelmi§ bulunacakbr. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

sorg~-~ekildi Istanbul '~ehir Tiyatrosu 16 
ic; i~leri hakaru hay ~ükrü Kaya tahkikatta Mayista temsillere baQliyacak 

hulunn1ak ~izerc Ispartaya gitti Y 
Ankara 7 (A.A) -- I~ i§- : tefti§ seyahati yapman üzere 

leri bakam ~ükrü Kaya bir bugünkü ögle trenile lspar

BAV :~OKRÜ KAYA 

taya gitmi§tir. 

istanbul 8 (Hususi) - ls
partada yakalanan ~eyh Sa
it le müritleri hakkmda tah-

kikat devam ediyor. Miläs 
-;e Antalyadan lspartaya ge-
- tirilen 13 ki§i de sorguya 
~ekilmi~lerdir. Bursada da 10 
ki§i sorguya ~ekilmi§lerdir. 

Bunlarm lspartadaki tah
rikät~1larla aläkas1 ara~tmh
yor. Bursa Müddeiumumisi 
tahrikäti;1lar hakkmda tahki
kata devam olundugunu, he-

-;iü~ bir~ey elder edilemedigini 
lsöyledi. 

D1§ i§leri Bakan1m1z Bükre§ 
Toplant1s1na Gidiyor 
--------~~oo•.00------------

Ba v 'Tcvfik Rfo-:;tü 1\ras Atatürkc \1e<la· 
Ederek istanbula Harekct Etti 

Ankara 7 (A.A) - 01§ ile bakanlar, riyaseti cumhur 
i~leri bakam bay Tevfik yaveri, büyük ve orta el~iler 
Rü§tü Aras Bükre§te 10 Ma- tarafmdau ugurlanm11hr. · 
y1sta toplanacak olan Balkan Doktor Tevfik Rü§tü Aras 
andla§masi di§ i§leri bakan- hareketinden önce ba§bakan 

ismet lnönünü ziyaret etmi§ 
ve bilähara her ikisi birden lar1 daimi konseyi toplanh

sma i§tirak etmek üzere bu 

gün Anadolu trenile intan
bula bareket etmi~ ve istas-

yanda ba~bakan ismet inönü 

<;ankaya kö~künde Atatürk 
tarafmdan kabul cdilmi§ler 
ve d1§ i§leri bakamm1z Reisi
cumhura veda etmi§tir. 

istan bul §ihir tiratrosu 
(Darülbedai) nin §ehrimize 
gelmesi bekleniyordu. Haber 
ald1g1m1za göre heyetin 16 
May1s Per§embe günü Al
hamra sinemasmda temsillere 
ba~hyacag1 kararla§mt~hr. 

~ehir tiyatrosu her seneki 
rne katrosunu geni§letmi§ 

bayan Cahide, ~evkiye Semi
ha, Nebahat ile bay Sami, 

Adnan ve Sadinin mutat 
kadroya iltihaklarm1 kaydet
mi§tir. 

Temsillere 16 may1s per
§embe günü talebe matinesi 
ile ba§lanacakbr. Bu mati
nede [Viktoryen Sardo) nun 
me§hur Napolyon [Madam 
Sanjen) komedisi oynattla
cak ve umumi duhuliye 30 

- Sonu 4 üncüde -

U t • • b b 1 i§ ba§mda geymek i~in en saglam yerli mahndan ~ifte dikifli mum sana ve 1§~1 er a 1na. bütün tulum 260 yar1m tulum 150 caket ve pantalon 280. 

kuru§tur. Arzu edenlere az bir farkla 1smarlaAh · t A b•• ••k Jb• f b •k 
ma yap1hr. Magazam1z10 levhasma dikkat ediniz. me Slm UYU e ISe 8 n 851 



S.hife 2 ( Hallun Sui ) 

~~~8~~~~~ Osmanl1cadan 
~ • [![§lj la •I TÜRK<;EYE KAR~ILIK-

Bundan sonra kocal1k ~ok 
rahat ve masrafs1z olacak 

--------„00„ ------ - -1~ LAR KGILAVUZU 

TÜrkJerJe Kar§l Kar§ya Avukat 1111s1n1z? ~lahkc111ede giyeceginiz cüb-
~ HIKMET FERIDUN benize kadar baya111n1z dikecek .. Eve gcl-

Yazan : Türk~eye <;eviren : ~ 
ANRI FÖY RE~AT ISANLI 1) Güzaf - Bo~ söz digini~ :_~n1an ·· 

~-~a - 48 - ~~M~~ Güzergäh - Ge~ek ( ))ünkü Sav1dan ))cvanl ) 

8 MAVIS 

t 

• Me~hul ölüler! Aran1za yeni geien hir arka- Güzide - Se~kin Bizde yama denilince gö•~ rmcaya kadar bütiln mutbak 

da~1n1z1n cenaze merasin1inde buJu11111ak ic;in ff zzmüzün önünc her halde i~leri de göslerilmi~„. Bütün 
Yangin 

Nermin teli§la kocas•OI t 

a yaga kalk1n1z! Häb _ Uyku gü:iel bir ~ey gelmez degil bunlar1 ayr1 ayr1 gördükten uyand1rd1: 
- Cimil.. Cemil, kalk .. 

• 
• Yanmadamn bu kü~ük Ja ~akala~1yordum. Ba~~avu§ Habide _ Uykuda mi?„ Yama bir kusurdur, ya sonra insan, ev kadmhganin 

kö1esinde, o kadar s1k1~1k hafif~e yeralanm1§ oldugun- Habäset _ KötüJUk, pis- ma ~irkindir„. ~imdiyc ka- bir üniversite ilmi kadar ge· 
ve ü.ttßste bir haldeyiz ki dan ayag-1 sar1h idi. J' k I kl k dar ben vamay1 böyle bilir- ni§lemi~ oldugunu anhyor. 

~ - Ne var? I 
- KaJr,. Yangm var. ~ 

1 , a ~a 1 ~ Tekrar hüyük salona dön-ni•a 1 - h t k - Kuzen galiba, bu kü- E h h b' d1•1 ... ~ n a maga a.ce yo · rva 1 a 1se - Kötü ruh u. ciük. Bir köc:ede bir süril 
Tü k ·1 · b b' · rük yaray1 bahane ederek, J f k t b „ i o" ala " r merm1 er1, azan 1z1m r ar a a ana o e , am r cri~sk.. . Salonun bu kisrni 

- Nereda? ~ 
- Biti~ik kom~uda! ~ 
Bay Cemil karyoladan eli· 

ni uzabp duvara dokundll• 
sonra, tek rar gözlerini kaP'' 
Y•P tekrar mmldand1: 

civar1m1za dü~üyor, bazan da bizi birak1p ka~mak ve Habbe - Tane gösterdiler M bunlar crirkin, büyük bir cri~ek bah~esi man 
500 metro ileri, yahud daha memleketine, ailenin yanma Mesmaut _ Duyuklar kusurlü, fena olmak ~öyle 

1 b d dönmek istiyorsun, dedim. b d d d. k ll zarasm1 gösteriyoz„ . so a isa et e iyor, §ayed Havadis - Bilget ir yan a ursun a ama 1 1 Uzaktan bunlarm yapma 
1 1 k l - Hakikaten kar1m1 rok b h l' · i 1 par ar arsa ~o gürü tü ve .,. Habib - SevgiJi irer sii! ? me girm ~ er„. rii-ekler oldug-uftu tahmin et 

d k l f k h . göreceg1m geldi efendim. '-" l b' lb' k d T .,. uman s:1 ariyor ar; a at 1~ l Hacalet - Utay 1 ama 1 1r e 1se ~· ar 1- mek imänsizdir. Renkler, 
b. t . l . I (C ~imde, büyük bir s1kmb ve I l y · II .:i. h 
ir esir er1 o muyor. epa- Hacet (Bak : htivai', zu- ar. em usu e ~·r.m<l m1§„. yapraklar, tomurcuklar, sap-

üzüntü var. v T \ h d l nesizlikten bazan eski, fena ruret) Kad1n ~ln\aa1gim al e e - hr öyle tabit. lr 
Bu esnada bombard1man · cl 

eins vc kara;.barut dolu mer- Häc.i!'. _ Ayiran blseye bay1ld1m. Ben kendi ßeiltm sergide en ziya e 
miler kullamyordu da ondan. bitmek üzere gibi görünü- Häcle _ Gerd k hesab1manbu elbi11enin yama §a~hg1m deri i~leri oldu. Es-

- Tela~ etme kar1c1g111J• 
daha duvarlar buz itibil 

E ·eklik 
- Y ahu yürümiyecek de· 

recede i~mek e11eklik dei11 
midir? 

ti 

d A. D.) 6000 ikmal efrad1 is- yor, mermiler, gayet fas1lah Haceri •cmavi - Gökta§1, hs1m t<:rcik ederim. Yama kiden ev kadmhg1 denilince 
temi1tik. Bunlar rgelmege geliyordu. Türk top~u ate- b ·1 ' t ) ~deta elbiseyi güzelle~tiril- akla diki~. bi~ki , yemek ~a-

§inin tesirini yalmz harab eti \ erim f ma 1r, ütü, kola, re~el, tur§~ 
baflad1. . d 1 ~ l Hacm (Bak. ein\')) - Oy m1~„. 

- Hay1r. 0 derece i~ti"' p· 
ten sonra yürUmek e~ekliktit· ~l 

OLOMLE KUCAK KU<;AGA uvar aran par~a amp u~u~n Ge~tik l kc s l nuna„, ~tlir ve sa~ic gibi i~ler gelirdl. 
ta~lan anlam1§t1. Jum $imdi kadlnlnr1mlz daha 

Boks h 
Bu ak1am (20 Temmuz ak Birdenbire, bize ablan son Hacmi istiäbi - S1yg1 JU tilrlü e\b[geler, ipaklil~r, modern oldular. Ve eV kä- - Boks dersi almak ne· 'r 

tam1) saat 17 de, üst Kere- yayhm bir" mermisi, go··:zctle- Häd _ Keskin yünlület, patiskalar as1lm1$„. · l 1 , 
L h dm 1gma yeni ihtiya~ ara go-

vizdere mmtakasmda mevzi me yerimize girdi. <;ürük Hada et - Kti~ükliik Bunlar iki halde„ ekeli a- re yeni -~eyler iläve edildi. 

reden hatmniza geldi? . 
- Benim burnum sivr•1 ~1 

alnn1 olan bir Türk obüs ba tahtalardan yapip üstüne top Had - Derece linde, lekesiz hälincle.„ Le- Maselä ~apkaeihk, pastacilik 
taryas1, bizim Anadolu tara- rak atbg-imrz zayif muhafa„a Haddi kiyaiet _ Yeterge kezizlertn leke lzini bulmak d • . l • 
L „ b l ve en ·~ en.„ 
nna bakan gözeltleme yeri- tavamm, mermi sanki bir ta- Haddi läy1k - Tamdeger ile mümkün degi „ Bugünkfi bilgi ve hakiki 
mw (Taaassud mevkiimizi) baka käg1dm1§ gibi delip Haddi vesad _ Orta Segide parlablm1~ ka§ik- ev kadmi kendi ~apkasmt, 
ate1 afüna alda. Bu gözetle- ge~mi§ti. ~arapnel misketle- Haddin\ b§mak - Dere- lara, b1~aklara , ~atalla.rä va- kencli paslas1n1, kencli ~anta· 
me yeri, Eskihisarhk harabe- rine kar§I koruyan bu siper, cesini a§mak, a§iri gitmek === ~ s1ih ve kendi eldevenini ge-
leri i~inde gizliydi. 15 lik obüse dayanamam1§b. Haddini bildirmek - De- Müzayede iJe ne kendi yap1yor. Hem de 

1S lik obüsler, etraf1m1z- Gülle. dosdogru ba§~avu§ recesini bildirmek, agzmm ne ucuz, en §'k uzun elcle-
cla kümelendi; fakat aylar- Kuzenin vücudüne ~arparak pay1m vermek, boyunun öl· F evkalade venle, eu ~·k ~antayt sor· 
tlanberi böyle ya1amaga ah- orada patlad1. ~üsünü vermek, agzmm öl· clumi 
tak oldugumuz i~in, en kü- insan vücudü par~alar1, kan ~üsünü vermek. Sa t11 - iki bu~uk Iiraya malol· 
~ük heyecan bile duymuyor- dalgala1r her tarafa §avrulup Hadinden fada _ A§ira I mu~hir. Eldcveni ve ~anta• 
duk. Bataryam1z ate§ kes- sa~1ld1. Ba§~Vu§un gövdesin Hadsiz (Bak : Bihad ....... Acele yoltuluk <lo ayisile sile beraber, clecli. 
mit oldugu i~in gözetleme den ayr1lan ve üstünde uzun Tükenmez 6numtlzdeki Guma gi.inii yani Akhma kendisile görü~-
yerinde bulunanlar arasmda et par~alar1 sarkan ba~1, ba- Mayisln 10 ncü gilntl ögle- tügüm bir bayan gelcli. De-
h kl d Hadnä~inas -.. ~1mar1k, den evvel saat 1 o da Gözte- · k' 

araretli bir konu§madir gi- ca ar1mm arasma yuvarlan 1. küstah, kenclini bilmez mi~b 1: 
diyordu. Zavallmm yüzü, daha 0 anda Hudut _ Smir pe vapur iskclesini ge~ince - ~1k bir kadma senelik 

Meaafe öl~me aletlerinden saksar1 kesilmicti. Parrlll par 986 No.h hanenin lam kar~1 tuvalet masraf1 olarak 1200 
':t r- Hadaka - Gözbebeii b k 

nitan hathndan ba~ka ~ey- ~ olmu~ bir kolu yüzüme Hadid _ Öfkeli smdaki sokakta ( 419) No.h lira gider„. Bir de iki u~u 
)er dn.•ßnmel< ve konu!ilmak ~arparak beni kan p1hhlan hanedc bir ecnebiye ait bir liraya malolan bu dünyanm 

~ y Hadika - Bah~e k ld' ·1 t auretile maddi ve manev·1 ve k1ymalar1 i~inde b1rakb. "Ok nadidc·mobelyalar bilmü en ~· e 1vcn1 e ~an asma 
Ö Hadise - Hadise y k 

yor.X....n)uänmuzu biraz unu- lüm ne kadar ani olursa tattede sablacakbr. haktim. Deme gayet ucuz-
au 0 - Hadce - Kocunma " / k t·d klac: ak 

tuyorduk. Etraf1m1zdr haz1r- olsun zavalh kü~ük zabitin ':t Dikkat~ ca iev a a e ~1 "m 
b Haf1za - Haf1ia k b'l · 

lanmakta oluan facian1n pek agirmasma mäni olamami~b. Yntih1thg"' a mahal kalma- a 1 mi~„ 
Ah b. · , Hafi - Gizli " Dönüyorum.. Sergiyi ba-

yaklathmndan kimsenin en - ' ithm · mak irin _ciokak ba..:mda mü-
o· (A k V ) Hafif - Hafif Y " yanlar get.iyor„ Bir gen~ 

kn~nk tüphcsi bile „ oktu. r asi ar Tahaffüf hnek _ Hafif- zayedeyi gösteren bir adam1" bayanln. hülyah gözleri be· 
Bize kätiblik eden ba~~avu~ F lemek m1z buhinacakht: yaz, ~1k bir gelin elbisesine 
Kuzen bot bir cepane san- aJe t k J d l k d' · d Tahfif etmek - Hafiflet- Sablacak e§yalar mcyanm- , a 1 m1~, a mt§, en 1sm en 
dai1ia1n üsttine oturmu,, diz· Nur gibi ziya vcrrnek ve mek da gayet luks maundan sny- . ge~mi§„ kim bilir bu daki-
lerinin üatündeki ebedi An- ~ok dayanan dünyamn her lsHhfaf etmek - Hafifse- bur, anahtar1h gare masa, 1 kada neler dü§ünüyor. 

halbuki ni~anhm yass1 burull 

•s•e•v•iy•o•r•.„„„„„„„--d'r 1 

I~ Ticaret umum müdür- .._ 
lilgünden: 

Türkiyede yangm ve ha· 
yat sigorta i~leriyle ~ah,ma1' 
üzere kanuni hükümlere göre 
tescil edilerek bugün fa~" 
Jiyette bulunan Bozkurt 51• 
gorta . 'irketi bu kerre 
müracaatla evvelce iZJPir 
acenteligini yapmakta bu}U" 
nan bay lpek~i oglu ftf. 
Sadinin acentelikten istif• 
ettigini ve ye1 ine izmir ve 
müJhakatmda §irket nam1P• 
yangm sigorta i§lerile me'" 
gul olmak ve bu i1lerdeO 
dogacak davalarda, bütüO 
mahkemelerde, dava ede01 
edilen ve ü~üncü §ah1s s1f at" 
lariyle haz1r bulunmak üzere lt 
izmirde mukim "Abdi Vebbi 
izmir ~ubesi„ni umudli 
acente tayin ettigini bildir 
mi~ ve läz1mgelen käg1tlat1 
vermi,tir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere 
uygun oldugu görülmü1 ol· 
makla ilän olunur. 

17 Nisan 1935 pul ve 
nales mecmuas1na aras1ra bir tarafmda c::u··hret 'oulan FALE 0 Hi km et F eridun 

'l' mek §em§iyelik, 1 par~a avrupa 
16z abyordu. Ben ~ok sadik marka "-~ektr1'k ampu" ller1' koltuk l ~ -

f d ki • - Hafifpe~reb - Yegnik mamulah hezeran 
Ye e a. r. 1nsanJar olan " ~tnsi Hakikat 11 ucuzluk Hafi'd _ Torun k J J tak11n1, etejer, J. per ycfer 

"WM r~: mühür imz•,_ 

aa er e~i~iz eldg~ye! .teklifsiz f segisine geldi. Hafiye - KarakuJak markali Alman piyanosu ve l 
ve 1am1m1 o uguiy.in onun- Fiatler ~ok ucuzdur. ,_ 1 J 
r••stmm-~~mmw:-+~m:s:::.~••m~ Hafretmek - Kaimak ta0Uras1 parivano ik aaei 1 

1 B "' ! G•• •• ~ Hafriyat - Kazt bronz kesme karyola mä agc1 ozunü A~ ve ~ Hafta - Hafta. somy1 Javaman tovalerile, du.:: 1 

P t K k ~ t Arkas1 var } var saab ~ifte kanatli ronos an or ü aynali dolap 1 §Üfün yerli ay• 
c;ok ~ii ve yagmur yapraklar• 1s1au1ktan sonra hava- n N azar dikk t nah dolap, cevizden mamu1 

~r da wnmag.a. b~flar~a Pronos maraz1 .b~§ gösterir. ~im- U 1 8 e karyola maa somya ~e.,,Jonk, 
cliye kadar bmnc1 gokta~1m yapmah 1d1. Yapmad1 isen ~ Kaymetli ve ugurlu seyyar Edison marka salon gramo-
y~nm ' kilo g.öktaflDI ak11amdan erimek i~in bir f1~1da elli ~ beilerimizden mütekaid ~ev- fonu maa pläk, 3 aynah ka-
kdo suda enmege b1rak. Ertesi gün yar1m kilo eyi kireci ket Bütün Erden tayyare bi- d m tuvaleti markiz, kadif e 
·~ar •z:ar su dökerek (100) kiloluk bir f1~1 i~inde elli n leti alanlar her zaman sevin- koltuü tak1m1, hezaran san-
kilo su de yava1 yava§ söndür. Gökta§mm suyunu kire~li TJ mi§lar.dir. 
au i~ine yava1 yavaf akit ve karicbr. n daliye, ~ocuk karyolas11 pide 

H 'l' Bunun irin bu milli ve -1 b I h 1 b' 8ZJrfBDml~ iJiCI miyyar kag1d1 i}e yokJa miyyar kägidi n T Ve yag 1 oya ev a ar Ve Ir 
'-- k I k vatani müessesemize yard1m k h l l ·1· ueyaz ve 1rm1z1 o ma üzere iki ~e~ittir. Eyi bir ilä~ta ~ ~o a 1 ve n im ve secca-
beyaz kigit k1zarmah kirmizt kägit mavile~melidir. Beyaz U v~ ~endi. §eref ve s~at.edi- ddler ve sair bir ~ok mobil· 
kli1t k1zarmaz ve k1rm1z1 kägit mavile§mez ise öz süzül- ~ rniz1 temm etmek 1sbyen yalar bil müzaye sablacakhr. 
müt ilica biraz daha kire~ katmalism. Yapilmi§ ilä~a iki a okuyucular1m1za Bay ~evketi F1rsah ka~1rtmaym. 
gilnde atamazsan iläcm yüz kilosuna iki yüzelli gram §e- ~ (3256) numaradan aramamz1 F1rsat artbrma solunu 
ker veya (300) gram pekmez kat. l1 tavsiye ederiz. 6-1 Tel. AZIZ $1NIK 2026 

IJic1 yapra~larm „ altma. ula~brmazsan Pronosa kar~1 ~ "«>+-t<>++c>+-t<>++c>+:+c>+«>+«>++<>++c>++cM-+c>+)+ 
durama1.SID IJac1 boy)e ey1 yapbktan SOnra bol yagmur n :lc ~ 1 

Y•i•r ve ili~. y1~~~1rsa~ ~ok ~ig d.ü~er~k yapraklarda ij ~ Beynelmilel Paris panay1r1n1 ~ J 
Pi:on~a lek~ler1 .gorunmeg~ ba.~larsa 1kmc1 gökta§m1 yap. ~ 1c • • • jc 
lkinc1de yuz k1lo suya bir k1Jo gökta~1, bir kilo kire~ ~ z1yaret ed1n1z 'I= 
~~·~~caksm, havalar kurak küne§li ve s1cak gidiyorsa n ~ 18 MAYISTAN 3 HAZIRAN 1935 :/c 
1kinc1 däci yapma. Yapraklar bol ~ig ve yagmurla islan- ~ ~ ... " . . . . E !<ADAR ~ 
madtktan sonra maraz görünmez, korkma. ~ 1c F azla n1alur11at aJn1ak 1c1n lzn11r J„ rans1z :lc fJ 

iZMiR VALISi ~ I c.~ncraJ !<<:>nsoJosJuguna vcya lzn1ir ~ 1 

K. DIRIK ~ ~ F rans1z f 1caret Odas1na n1üracaat ~ 
~-------~Sla ... M;•&a;•aa;sagty.,...ge ag ._.JJ .at<fOti()t.at'fOt:~~tQtie)tiOf.tCte)f.tQt 
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Ben hayret i~inde kalm1§bm. Ne söyliye· 
cegimi $a!Jirm1§bm. Hayabmda her,ey hab· 
rima gelirdi fakat bu derece c1vanmertlik 
ve babayig.tlik gelmezdi. Aman yarabbidl 
bunlar ne cesur ve kühraman adamlard1. 

Läf1 fazla uzatmad1lar, esasen vakit ta 
kalmam11b, hemen elimi s1kblar ve sana ugur, 
aelimet ve kurtulmak dileyerek kamaralar1oa 

gittiler. . 
Dogrus\J ben utanc1mdan k1zarm1tbm ~1z 

bütün Alman zctbitan ve efrad1 hep den1ze 
ahlm1~ güzel gemlyi i~.!'kederek can1m1z1 kur
tarm1ya koyulmu~tuk. 

Deniz i~inde ge~en 
facia· 

Denize ablm1~bm, Göksümde can kurta· 
ran vard1. Lakin can kurtaran1m mantar de· 
gil, i~ine hava verilmi~ lastikden idi. Batan 
gemini girdabmdan kurtulmak istedigim i~in 

h1zh h1zh yüzüyordum. Y ammda iki zabitte 
bulunuyordu. Bunlardan biri geminin kaptan1, 

digeri de sefer zabib idi. . . 
Gemiden epey uzakla§IDl§bk. DemZI~ 

üstü kum gibi kayna§iyordu. Yüzlerce zab1t 
ve nef er canlarim kurtarmak i~in suyun yü· 
zünde durmaga ~ah,1yorlard1. Tam bu sirad• 
bagintmalar oldu. Arkama döniip bakbgllll 
zaman zavalla Midillinia ka~ &flia babp 



p•· Pttiiyonlar arkasmdan ko§anlar 
10!1 

~i~ango biletle [M•J J k• J sinden al 111 l<e~ecilerde 1 yon ar l§e mahd1rlar 

En hüviik ikra111ive ( 200,000) Jirad1r 
,/ -

d ~irndiye kadar misli görülmemi§ olan ve bu 
p;fa 19 uncu yeni tertip edilen Tayyare bilet 
p;~ilngosunun gayet zengin bir surette yapilan 
h andan anla~tlm1~tar. Bir~ok vatanda~larim1Z1 
'(er ay1n « 11. » rin.de zengin eden ugurlu (MiL-
ONLAR Kl~ESI) nden biletlerinizi tedarik et-

~kttiz menfaattniz iktizasmdan· oldugu biltecrübe mcydana 
rnas1d1r. 

1 1' lfralardan talep edilecek biletler derhal ve muntazam ~ 
:rette ve taahhütlü olarak posta vas1tasile sevkedilecegini 

r llhterem mü~terilerime ilän ederim. 

a 
e 

• 
0 

J) 

e 

Milyonlar Ki§esi Sahibi 

HAYRi DÖLEK 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

Büyük Tenzilät1 

Y e n i 
~e~itleri 

'tuhafiyeye ait bütün ihtiya~lanmz1, hediyeliklerinizi C§i 

iÖrülmemi§ ucuz fiatlarlar izmir hükumet caddesinde 

Sen1si Hakika t 

U 1 k S • • nden cuz u erg1s1 ahmz 

t Sayg1deger mü§terilerimizden gördügümüz büyük ragbet 
~ll ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
~· . ~ •tler getirdik. Fiatlarim1z ~ok ucuz olmakla beraber pa-
~ ~~khk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~lanmz1 ve 
e 1Yeliklerinizi alabilirsiniz. 

>\lacag1niz mal her hangi bir beple i§inize yaram1yacak 
01ursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 

geri getirir paramz1 tamamen ahrs1mz 

Sat1~Jann11z her vak1t 111uhavverdir 

f Y avuzun kahramanhg1] -4 7-

~~irida kald1g1m gördüm. Sanki aslan gibi 
~ ~anmi~ti. 

b l~te bu s1rada dayanam1yarak bagirmaga 
~~lad1m: 

~· - Hey arkada§lar ! Hep bir ag1zdan 
•dilJi 1ll ar~1 ! 

d Denizin üstünde bulunanlan hep bir ag1z.
~•n Midilli msr~m1 söylemege ba§lad1lar. 
~f bittikten sonra Midillinin ba§l suya ?a
b „ en hep birden ü~ kere " Horrra ! „ d1ye 
ölg1rd1k. 

l}i AkJunv bir an i~inde Türk zabitleri geldi. 
b l'rlek bu büyük kahramanJar kamaralarmda 

11 ~l'aber gittiler. Hakikaten bunlar asil bir 
qj~Slin temiz ve fedakä.r ~ocuklari idi, yüksek 

•tiJi .,.„ k b h . 1·1 . ' ur a r1ye 1 er1. 
\>~ Dünyada bi~bir milletin yeti~tiremiyecegi 
~ h"ar edemiyecegi bu yüksek seciyeli Türk 
' tarnanlanna Allah rahmet eylesin„. 

Fecaat ba1lad1 
l~t Yüzüyoruz, önümüzde yamm1zda bogulan
~ "ar. CesedJeri suyun üzerine ~1km1~ bir 
h~"lld1ra gibi sallamyorlar. Su o kadar so
bjl'i ki insan ideta donuyor. Di§lerimiz bir
~l~ n~ vuruyor. Bu feci vaziyette her dakika 
~h triu bekliyoruz. Bizi kurtaracak kimse yok. 
lta.klllendebur ingilizler. Hem bizi kurtaracak 

lorpitolanmn yana,masma mani oldular, 

( Halk1n Sesi ) 

ECZACIBA~l 

S. Ferit 
l(onlonva 

VE 

Es r 
30 Senelik mütemadi 

sai mahsusü ~ok lätif ve 
s:ok sabit kokulard1r. 

Bahar, Altm Damlas1,
' Yasemin, Dalya, Muahbbet 

<;i\:egi, Unutma Beni 
Scnin l~in, Ful 

isimlerile onlar1 herkcs 
takdirle tamr. 

Bu isimlerle bu kokulari 
kimse yapamaz. Yakm isim
lerlc taklitlerini ret eder. 

Sülcv1nan Fe>·it 
isim ve etiketine 

dikkat cdiniz 

~. Ferit ( S j J~ J\) 
Eczanesi Hükumet s1ras1 

YÜKSEL RAKI 

8 MAYIS 

Ki~esinden J\hn1z. 

l'elefon: a4fJ7 
S': ---
~orakkan1 :J.34: l 

1
0. 

Hasan Tahsin 

F enni Sünnet Mütehass1s1 

Fethi Gacar 
Sünnet. <;ic;ek A~1s1 
PANSUMAN, $IRINGA 

i~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. 
ELHAMRA sinemas1 yanmda $enhan No. 6 

'AC~~+++-ACB~.+++~~~~~ 

Poker Play 

Az zaman zarf1nd a a 1 
rak1s1 kadar yükselmi§tir 

Her verde sat1hr . .l\Iarkava dikkat 

-._, -· -.y; 

~·1bbbbtc**~~1c:k...~~ 

« Y AZ GELiNCE 
„ K1shklan atar vc yazhk clbisclerirnizi aranz . -

Yazhk elbise yaptmrsamz bunu zevk, keyf ve ne§e ile 
geyinebilmek i~in her halde hükümet konag1 kar§1s1nda 

Z « 
•• .)( ·rcrzihane~ine ko~unuz. Size bu yüksek 
t:r « sanat rnüessescsini tavsiye ettigin1iz 

ehmed Zeki ve biraderi • 

~ i~in hize de te~ekkü r edcceksiniz 
~ ~j!~'AC~~~'PIC~:,,:~~~~ 
f"I- Y azm s1cag1ndan korkmaymiz 
~ Ki§m 1smmak i~in belki kömür zahmetini ~ektiniz, fakat 
C: yazm, s1caktan i§kence c;ekmiyeceksiniz c;ünkü, elinizde, ce-
,... binizde gezdirebihceginiz, masamzm, yatag1mzm kenanna 

ili§tirebileceginiz mini mini ve zarif bir e) vantilätörü her 
saat i~in imdadm1za yeti~ebilecektir. 

at1§ yeri : izmirde Suluhan 
civar1nda [ Hüseyin Hüsnü ] 

ticaretanesidir 

~grunda 
VILLA 



Sahife 4 ( Hallan Scsi ) 

Alman ordususuna girecekle 
den laranacak evsaf ve 

kabiliyetler 
BerJinde „Offene Vorte„ ~imdilik yaramaz hükmü; Ac1kl1 kaza is~indeki ne§riyat mü.esse- b~deniJ.nki~aflar1 (hali _ge~ 

ses1, Alman ordusu h1zme-] kalm1~ olan yahut ;gecirdik-, Ankara da Parti Kongesinin Program 
Taslag1 Haz1r 

Dün sabah saat 10 sula· 
rmda Seydiköy yolunda rnO· 
essif bir kaza olmu§tur. 

•• 
tine girecek kimsilerin bu Jeri hastahklar dolay1sile tarn Universite 
hiz.mete yaray1p yaram1ya- kudret ve kabilliyetlerini he-

Kuruluyor ~~~----~--0000--~~~~----
caklar1n1 tayin i~in aranacak nüz kazanm1~ olanlar yahut 'fiirk l(üy l tisü 'Toprak, ~ehirli l)c 1\lcskcn Bay F erhad admda gen~ 

bir yurt sever, b1s1kletle evsaf ve kabilliyetler hakkm- muayen · zamamnda kabili 
Ankara, (Hususi) - Kül

tür bakanlag1 Kamutaydan 
geri ald1g1 ~nkarada tarih 
ve cografya fakülteleri ku
rulmas1 hakkmdaki kanun 
projesi üzerinde degi§iklikler 
yapmu~br. Bu degi§ikliklere 

göre Ankarada bir Üniver
site kurulacaktar. Üniversi
tenin tarih, cografya, ede
biyat ve dil olmak üzere 
dört fakültesi olacakhr. 

Sahibi ()Jacakt1r daki resmi hükümleri o gün- ~ifa ve fakat celp ve davet 
lerde nefretmi,tir. gunune kadar eyile~meleri Ankara, (Hususi) - Cum

huriyet Halk Partisi büyük 
koYJgresi ic;in haz1rhklar iler 
lerni§tir. Kongrede görü~üle
cek ycni program ve nizam
name taslaklan haz1rlanmt§
hr. Program taslag1 J..ongre
nin görü§ecegi en mühim 
mevzulardan birini te§kil ede 

Bundan ba§ka, d1§ ticaret 
bran§larmdan memleketi fay
dalandtracak olan serbest 
liman yapmag1, yarmm ba§
l1ca i§leri arasmda sayd1g1, 
turizme ehemmiyet verilece
gi taslakta görülecek esas
lar arasmdad1r. 

' AbduJlahaga ~1ftligine gider• 

Bu hükümlere göre mua- katiyetle beklenemiyecek 
yene olunan kimseye tibbi hastalaklardan müteessir olan-

ken yol üzerinde raslad1g1 

bir arabaya ~arparak yara• 

lanm1§br. Y arah bir müddet 
sonra hayata gözlerini yurn· 
mu§tur. 

muayenesinden sonra kendi- lar hakkmda verilir. 
sinin kabiliyet ye yararhg1 „Mahdut olarak yarar„ 

notu muayene neticesinde 
i§ kudret ve kabiliyetlerini 
azaltacak ve fakat yine mah
dut bir tarzda istihdam ebi
lebilecek yardimci mektebe 
gitmi§ olan ve olduk~e be
deni kusur ve sakathklar1 

hakkmda verilen karar bil
dirilecektir. T1bbi muayene 
neticesinin muayene edilen 
kimsenin akraba ve teallü
katile diger e,hasa bildiril
mesi ancak resmi bir lüzum 
üzerine yahut muayene olu
nan kimsenin kendi s1hhi 
men.faab icap ettirdigi tak
dirde caizdir. 

Ordu hizmetinin iltizam et
tigi yüksek melibe ve ,art
lara kifayet etmek i~in yal
ntz muayene neticesinde mu
kavim yap1h, eyi inki,afh ol
duklan ve s1hhab, serbest 
hareketi ve vücut mukave
metini ihlil edecek kusurlar
dan ari bulunduklar1 tesbit 
edilecek kimseler bu hezime: 
te yarar ve elveri§li say1la
caklard1r. Fikren zinde ve 
faal, arkadafhk his ve fikir
lerine sahip metin ve salä
betli seciye ve karaktere 
malik olmak, gen~lik devre
sinde bedeni idmanlarla ~e
lik gibi mukavim bir kudret 
ve kabiliyet elde etmi§ bulun
mak gibi ve nas1f ve hallcr 
diger taraftan mevcud ola
bilen baz1 bedeni kusurlara 
kar~1 muayyen bir hududa 
kadar bir nevi tevazün te§
kil eder.~ 

Ordu hizmetine gir1nek 
i~m e'n a~agi boy yüksekligi 
154 santimetredir. 

Askcri mükelleflerle gö
aüllülerden 160 santimetre
den a~ag1 boylu olanlar an
cak ahval mahsusa 1cap 
ettirdigi vakit hidmcte ah
nacaklard1r. 

T1bbi muayene neticesinde 
verilecek hükümler 'unJard1r: 

Yarar (1 yahut 2) 
Kayit ve ~artla yarar 
$imdilik yaramaz. 
Mahdut oJarak yarar 
Yaramaz 
Katiyen yaramaz. 
Muayenedcn ge~en kimse 

hedenen ve fikren tamamile 
aglam ve käfi boyda, kuv
vetli yap1b ise buna (yarar 1) 
te~hisi konur. Muayene edi
len kimsede noksan vc ku
surlar görülmü§ ise yahut 
boyu 160 santimetreden 
apg1 ise ve diger ahval ve 
evsaf1 ba,ka bir te§his kon· 
masma lüzum göstermiyorsa 
buna (yarar 2) notu verilir. 

Muayene s1rasmda kabili 
fifa hastahgi olan ve hiz
mete davet edilioceye kadar 
eyilc§eccgi kat'iyetle muh
temel bulunan kim,elere 
dahi 1 inci ve 2 inci derece 
de yarar notu verilir. 

Kay1t ve ~arta muallak 
ararhk kusurlu ve sakat 
lanlara verilen nottur. Bu
da aramlan kusurlar s1hbati 

hlal etmedigi balde kudret 
kabiliyeti bir dereceye 

adar müteessir edcn nevi
endh. 

olanlara verilir. 
Bu not diger bedeni ku· 

surlar1 yüzünden „yaramaz„ 
yahut katiyen „yaramaz notu 
almam1§ olan kimselere de 
verilir. 

Y aramaz hükmünü vermek 
i~in doktor tesbit olunan ku
surun sahibini yalmz cephe 
hizmeti i~in mi läyik kilma
d1gm1 ara§brmaga mecburdur. 

<;ünkü tabib muayeneleri 
neticesinde muayene olan 
kimselerin meselä amelelik 
yahut umumi mesleki hiz
metlerde istihdam :kabiliyet
lerinden istifade edip edile
miyeceginin tesbiti laz1md1r. 

---oli)'i)t:: ___ _ 

Büt~e 
Üzerindc tctkikkr 

bitivor 
Ankara, [Hususi] - Büt

~e Encümeni bu sabah ~ah~
malarma devam etmi$tir. Ve-
käletlerin bir ~ogunun büt
c;elerini bildirmi,tir. Encüme· 
nin yarm büt~e tetkikatm1 
tamamen bitirmesi, büt~enin 
basdmak üzere matbaaya ve
rilmesi muhtemeldir. ---'!lrur---
Eni§tesini 
•• 
Oldürdü 

r.ektir. 
Tlirk köylüsünü toprak, 

~ehirli ve kasabahy1 mcsken 
sahibi etmek, partinin ba§ -
hca vazifeJcri arasmda oldu-
gu i~in program 
yer alm1~tir. 

~ ~ ~~ ~ 

taslagmda 

Murahhaslar gelmege ba§
lam1§br. Kongreye i§tirak 
edecek olanlar 550 ki,idir. 1 

Bütün V ekäletler dört sene ' 
zarfmda yaptiklan i§leri gös
terir girer rapor haz1rlam11~

lard1r. Bunlar kongrcde oku-
nacaktir. 

• 
nn rtalar1n n lspanya-•a ur y 

• 

Bu aclkh kazdaan dolay1, 
bay F erhad1 sevenlere yasla· 

r1m1z1 sunar ve ac1larma or· 
takhg1m1z1 bildiririz. 

---·m•---•• 
u~ yaral1 var 
Ödemi§ kazasmda yeni 

a~1lmakta olan Dabbay- Hal
kapmar köyü yolunda müessif 

bir kaza olmu§tur. Köy yo· 
lunda ~ah§an i§~ilcrden Ereg
li'li Yusuf oglu Receb ve 

c1n1 temin edildi! ya 1 r 
Ankara 7 (A.A) - Ispanya hükiimeti nezdinde yap1lan 

te,ebbüsler neticesinde bedelleri bloke edilmek ~artile Türk 
yurnurtalarmm ishanya gümrüklerinden ger;irilmesine müsa
aclc edilmi~tir. Y eni ticaret anla~mas1 müzakereleri Mad
riclde dcvam ediyor. 

Burdur'lu Hüseyin oglu Meh-
' med ile Murad oglu Ahmed 

bir virajdaki kayahklar1 par· 
~alarken patlatilan dinamitle 

~ Ee1 ~ 

Im 

hepsi de yaralanm1~br. Re
ceb ve Mehmed'in yaralar1 
ag1r oldugu ic;in hastaneye 
kaldmlm1§lard11. 

~•<>•• 

Katiyen yaramaz hükmü fik- istanbul (Hususi) - Hah-

nya si ä s z m1ntakalara' 
er sevkedecek olursa 1 

--- - 00 ---·-------- 1 
kendisine 

U~ Otomobil 
Kazas1 

ISTANBUL, ( Hususi ) -
Dün ü~ otomobil kazas1 

olmu~iur 2173 numarah oto
mobil F eridiyede Mina adin„ 
daki ~o~uga ~arpmI§, §Öf er 
Salim yakalanmi§tlr. 

ri ve bedeni kusurlar1 vc sa- c1oglunda kanh bir hädise ino-ilterc l .. okarno nn1ahcdesince 
kathg1 kendisini daima i§ten olmu~tur: ·"' 

dii~cn yükiirnleri sad1kane hir su1·cttc meneden veyahut yalmz hu- Tapa fabrikasmda ~ah§an 
yapacakn11~ ... sususi kayit ve·§artlarla mah Ali, kaym biraderi Receple 

dud §ekilde hizmet ifa ede- ehemmiyetsiz bir meseleden Lonra 7 (A.A) - Avam- d1m edib etmiyecegini sor-
bileceklere verilir. kavga etmi§tir. Kavga so- kamarasmda bir saylav Ver- mu~ ve Sir Con Soymen §U 

Kara, deniz ve hava hiz- nunda ag1r yaralanan Ali say anla~masile vadsüel bir kar~1!tg1 vermitir: 
metlerine ahnacaklar hakkm- hastaneye kald1nlm1~. dün ikinci kaza Sirkecidedir. hale getirmi~ olan mmtakada Lokarno anla§mas1 ingiliz 

Almanya degi~iklik yaphgi teminatmm ne gibi ahvalde da da bir tak1m ~erait tesbit ölmü~tür. Recep hakkmda 
tekdirdc ingiltercnin Lokarno yere getirilecegini bildirmek-

Yaralanan T ahtakalede ye„ 
mi~~i Alidir. ~öfer Bekirdir. 
Alinin yaras1 ag1rd1r. 

edilmi~tir. takibata ba§lanm1~br. 
• anla§masma göre biitün siläh- tedir. ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ 

ÖDEMi~TE BiR CiNA YET 
li kuvveti ile Fransaya yar- Streza konferansmdan son-

------------00 ----~------ Bay Muss lini ra ne§redilen ingiJiz - italyan 
beyannamcsinde izah edildigi 

vccihlc ingiltere hükf1meti 
Lokarno anla~masmda ken
disinc dü~en yükümleri sa
drkane bir surette yapmak 
niyetindedir. 

Ü~üncü kaza da yine Sir„ 
kecidedir. ~oför ~ükrünün 
idne ettigi 1929 say1h oto
mobil F ethi adh bir ~ocuga 
~arpm1§hr. ~ükrü yakalanm1~ 

ba~mdan yüzünden yara)anan 
F ethi de tedaviye gönderil
mi~tir. 

Bir k1z, kendis • ni k • rletmek 
isteyen genci b1~ak a öldürdü 

Ödemi§in lgdeli köyünden 
Kapakh ogullarmdan Meh- 1 

med oglu ondokuz ya~mda 
Kadir; Kara Mehmed ogul-

- Ba~taraf1 1 incide -
geri ~ag1rm1§br. 

Saloda sm1fmm sefc1·bcr
ligi ile 1911, 1913 ve 1914 
siyah gön leklilcr sm1flanntn 
ilk iki firkas1 scf crbcrhalc 

larmdan onbe~ ya~mda Meh
med oglu Süleyman ile Ko
cadonlu ogullarmdan Yusuf 
oglu 15 ya~mda Hüseyin: 
ayni köyden Buldanh ogul
larmdan Mehmed k1z1 17 ya-
~mda Asiye'yi zorla ka~tr
m1~lar ve götürdükleri bir 

11!;,111 fll."1 
h1u1ll houlfl 

istanbul §ehir 1 

tiyatrosu 
- Ba§taraf1 1 incide 

kuru§tur. 
Cnma günü de bir halk 

matinesi verilecek bunda 
Celäl Mesahib oglunun [Pa
zartesi - Per,embe] komedisi 
halka ucuz fiatla temsil edi-
lecektir. Matinelerde 'u pi
yesler oynablacakhr : 

(Cürüm ve ceza, Napolyon, 
Balaban Aga, Aynazor Ka
d1s1, Müfetti§, Unutulan Adam 
ve yalanc1lar.] 

Daha §imdiden Elhamra 
sinemasma o kadar müracaat 

magrada bunlardan Hüseyin 
Asiye'nin k1zhgm1 kirlctmiyc 
yeltenmi,tir. 

Bu vaziyet kar§1smda -.iyc 
üzerinde bulundurdugu b1-
cakla Hüseyini birka~ yerin
den yarahyarak öldürmiiftür. 
Bunun üzerine digcrler ka~
m1§lard1r. 

Jandarmalar hepsini yaka
hyarak Adliyeyc vcrmi~ler
dir. 

gelmi~ bulunmaktad1r. Bay 
Mussolini bu tedbirleri Ha-
bc~istana yap1lan silah scv
k1yatma ve Habe~ sder~cr
ligine ccvap olarak ittihaz 
etmi~tir. Harckät muntazam 
bir ~ckllde cercynn cde
ccktir. 
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hcmde yakla§1p bizi kurtarmaga te$ebbüs 
clmiyorlar. ingilizler acep ne bekliyorlar. 
Hepimizin ölmesini mi? 

Denizin dib~ne dogru 
Birdenbire ben c:ie denizin dibine dogru 

1;11 r~ ~ ~ 1•'"~1 • d d 
1 "'" • I' 1 .... ..i l~ll yy res1 gitmegc ba~la 1m. Birisi ~enem en tutmu~ 

I• • 1•rJi•kJer olanca kuvveti ile beni denizin i~ine ~eki· ~f') Köy muhtarlan namma 
~~ hir tayyare almmasi teker- yor, ba~1m suyun i~ine gömülmü§tü. ~aka 

Bu YII Yan1anlarda · deg-il gidiyorum. Denizin dibinde bir müca-rür etmi~tir. Izmir köyleri 
bi~ kan1p a\·acak muhtarlan da ücretlcrinden de!c ba§lad1. Demir gibi bir el ölmemek i~in 
C. H. P. Esnaf ve i§~i münasip miktarmt tayyarc bana sanlmt§ etegimden ~ekiyor, heman el-

Birlikleri dispanserinin ar;ilma cemiyeti emrine birakrnak lcrine sar1ld1m. Deh§etli bir mücadeleden 
~enligi yarm ögleden evvel suretiyle köy muhtarlan tay sonra bin mü§külätla etegimi köpararak 
yap1lacakhr. Dispanser faa- yaresine gfü;leri nisbetinde clinden kurtuldum. Göksümdeki can kurtaran 
liyete ge~mi§, i§~ilerden has- i§tiräke karar vermi§lcrdir. bini suyun yüzüne ~1karm1§b. Läkin baygm 
talananlar dispansere kabul Tayyare cemiyeti bunun J~m bir hale gelmi~tim. 
kabu) edilerek tedavilerine bir hesap a~1m~br. Yammda yiizmekte olan iki arkada§ yak· 
ba§lanm1~hr. I'l la~hlar. Onlarda ~a,1rm1§lard1. Bir par~a 

Dispanser kabileligine Ba- UD ncfcs ald1ktan sonra vak'ay1 onlara anlattim. 
yan Sabriye tayin edilmi§tir. En1läkinin dcvri 
Esnaf ve i§~i Birlikleri i§~i- Ziraat bankasi tarafmdan U zakla§m&k kararl 
Ierin saghk i§lerine büyük idare edilmekte olan gayri Üc;ümüz karar verdik. Bulundugumuz yer-
bir ehemmiyet verilmektedir. b d II den uzakla~mak.. Ba~ka rare yoktu. runkü 
Hastalanan i§~ilcrin evlerinc mü a i ere aid Yunanl'1 Y "' T 'r' 
doktorlar gönderilecek ve emläki geien emir üzerinc bogulmak üzere olanlar digerlerini yakahya-
tedavi ma~raftart tamamcn bankadan Defterdarhga devr- rak onlar1da · denizin dibine endiriyorlard1. 
C. H. P. Esnaf ve j~~i Bir- cdilmege ba§lanmt§hr, devir Zaten su o kadar soguk ki ädeta bütün 

vard1r ki sinema idaresi bu Iikleri Bürosu soysal yardtm muamelesi ay sonunda bitmi~ azalar1m1z donmu§ bir halde, yüze yüze vü· 
müracaat kar§1smda bugün- faslmdan vcrilecektir. Bu olacakbr. Yunanh emläkin cudumuzda dermanda kalmam1§. Yüzerken 
den itibaren bilet sah§ma yaz Yamanlarda bir de i§~i sab§lar1 bundan sonra Def- insan daha fazla ü~üyor duruncada insana 
ba§lamaga mecbur olmu§tur. kemp1 kurulacakhr. terdarhk~a yap1lacakbr. bir rabathk geliyor. ... ...... „„ ...... _._.llilllil .... ____________________________ _ 


